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Kristina Valtersson (C) Ersättare. 
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Åsa Evaldsson (M)  
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Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh verksamhetschef, Nina Ilvell enhetschef, Johanna Fransén praktikant, 
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Utses att justera: Ewa Svensson 
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Justerande: Ewa Svensson  
 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum: 2014-02-11 
 
Datum för anslags uppsättande:  2014-02-19  
 
Datum för anslags nedtagande:  2014-03-13 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49  Övriga frågor. 
 
Ewa Svensson, (S), ställer en fråga om hur assistans till funktionsnedsatta barn fungerar.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att Ann-Louise Bolwede- Smith får redogöra för frågan 
på nästa sammanträde. 
 
Omid Hassib, (V), tar upp frågan om vem han ska vända sig till när man har kännedom om vissa 
felaktigheter som berör Socialförvaltningens område. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att det går bra att vända sig till enhetschefen inom den 
enhet det berör. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om en Lex Sarah rapport från personal på ett 
gruppboende. Verksamhetschef Jörgen Nilsson har fått i uppdrag att utreda ärendet. 
 
Vidare föreslås att den ekonomiska uppföljningen för januari inte bör tas upp på Socialnämndens 
sammanträde i februari då det är svårt att få till stånd ett resultat som visar det verkliga 
utfallet/prognosen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ewa Svensson, (S), Åsa 
Evaldsson, (M) samt tjänstgörande ersättare Omid Hassib, (V). 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att den ekonomiska redovisningen för januari ej redovisas på 
Socialnämnden sammanträde i februari, då det är svårigheter att få fram ett resultat som visar det 
verkliga utfallet/prognosen. 
 
Notera övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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